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Schriftelijke vragen over de verplaatsing van het 
overslagstation voor aardgascondensaat in Roodeschool 

Geachte mevrouw Blink, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over de verplaatsing van het overslagstation voor 
aardgascondensaat in Roodeschool zoals u die ons heeft gesteld in uw brief van 4 juli 2018. 

1. Kunt u schetsen welke Inzet sinds 2015 is gepleegd in de lobby richting EZ om de wet- en 
regelgeving aan te passen zodat bijvoorbeeld in Roodeschool vestiging in een woonwijk 
onmogelijk wordt? 

Antwoord: Er is in het verleden geen lobby geweest om de wet- en regelgeving aan te passen. Wel is 
geprobeerd om, samen met de gemeente Eemsmond, verplaatsing van het 
aardgascondensaatoverslagstation uit Roodeschool mogelijk te maken. Dit laatste is gedaan in het 
verlengde van het project om de spoorlijn voor personenvervoer door trekken naar de Eemshaven. 
Uiteindelijk bleek dat de benodigde middelen en synergie met het project Roodeschool - Eemshaven 
niet parallel liepen. Bij vraag 4 wordt hier verder op ingegaan. 

2. Heeft u ook voor de situatie in Farmsum een dergelijke lobby gevoerd? Zo ja; kunt u ons 
aangeven welke inzet dit is geweest? 

Antwoord: Ook voor de situatie in Farmsum is geen lobby gevoerd. 

3. indien u onverhoopt geen lobby heeft gevoerd; wat is hiervan de reden? 

Antwoord: Beide aardgascondensaatoverslagstations zijn onderdeel van een mijnbouwinstallatie 
waarop de Mijnbouwwet van toepassing is. Hiervoor is de minister van Economische zaken het 
bevoegd gezag. Beide installaties zijn vergund op basis van geldende wet- en regelgeving. 

4. De gemeente Eemsmond heeft ais startsubsidie een half miljoen beschikbaar voor 
verplaatsing van het aardgascondensaatoversiagstation uit Roodeschool. Hoeveel geld 
had uw college over voor deze bedrijfsverpiaatsing? 

Antwoord: Wil hebben geen specifieke middelen beschikbaar voor de verplaatsing van het 
aardgascondensaatoverslagstation uit Roodeschool. Indien er wel parallelliteit met het spoorproject 
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was geweest dan - zo was de gedachte van ons college - zouden de middelen die in het spoorproject 
zouden vrijvallen (vanwege één wissel minder in het spoorproject) beschikbaar gesteld kunnen 
worden voor verplaatsing. In die situatie, zo was de inschatting, zou het grosso modo om een bijdrage 
van 1 miljoen euro gaan. 

5. Is de Nationaal Coördinator Groningen, of wellicht een van zijn voorgangers of opvolgers, 
vanuit het mijnbouwdossier ook betrokken bij deze problematiek in Farmsum en 
Roodeschooi? Zo Ja; welke acties zijn hier uit voortgekomen? 

Antwoord: De Nationaal Coördinator Groningen heeft in deze discussie geen rol gespeeld. 

6. Kunt u begrijpen en uitleggen waarom een aardgascondensaat installatie in de ene piek, 
namelijk bij Grijpskerk en Norg, wei valt onder BRIO, en de provincie dus bevoegd gezag 
is, terwijl in Roodeschooi en Farmsum niet onder de BRIO vallen? 

Antwoord: Het type activiteit bepaalt welke wet en welke overheid het bevoegd gezag is. Een deel van 
de installatie Grijpskerk is bedoeld voor het transport van aardgas op productspecificatie. Dit is een 
activiteit waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing is. Het college 
van burgemeester en wethouders of ons college is in dat geval het bevoegd gezag. In de installaties in 
Grijpskerk zijn gevaarlijke stoffen aanwezig in hoeveelheden boven de grenswaarden van het Besluit 
Risico Zware Ongevallen, waardoor ons college en niet burgemeester en wethouders het bevoegd 
gezag is. De installaties in Roodeschooi en Farmsum zijn onderdeel van mijnbouwinstallaties. Hierop 
is de Mijnbouwwet van toepassing, waarvoor de minister van Economische Zaken het bevoegd is. 

7. Eerder is ons gemeld dat een bovengrondse installatie valt onder gezag van de provincie, 
echter Farmsum lijkt ook een bovengrondse installatie te zijn en valt niet onder het 
provinciaal gezag. Hoe zit dit nu precies? 

Antwoord: Zoals aangegeven bij vraag 6 is de activiteit (mijnbouw of geen mijnbouw) en niet de 
uitvoeringsvorm (ondergronds of bovengronds) de bepalende factor. De installaties in Farmsum zijn 
een onderdeel van een mijnbouwactiviteit waardoor de minister van Economische Zaken het bevoegd 
gezag is. 

8. Bent u met ons eens dat opslag/transport van aardgascondensaat in, of zeer nabij, een 
woonwijk zeer ongewenst is? 

Antwoord: Zowel de installatie in Roodeschooi als de installatie in Farmsum zijn vergund op basis van 
geldende wet- en regelgeving. Daarom bestaat er objectief gezien geen reden om aan te nemen dat 
beide installaties uit een oogpunt van veiligheid ongewenst zijn. Dit neemt niet weg dat wij er begrip 
voor hebben dat omwonenden ervoor pleiten om deze installaties te verplaatsen naar een locatie 
verder van de bestaande woonbebouwing. Uiteindelijk is dat voor de installatie in Roodeschooi niet 
gelukt, dit vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen. 

9. is het correct dat u geen enkele inspanning meer doet om tot verplaatsing van deze 
stations te komen? 

Antwoord: Wij verwijzen u hiervoor naar het antwoord bij vraag 8. Voor de installatie in Roodeschooi is 
op 7 mei jl. in de laatste stuurgroep-vergadering NGT waarin de gemeente Eemsmond, de provincie, 
Noordgastransport en Groningen Seaports zitting hadden, besloten om geen inspanning meer te doen 
om tot verplaatsing van het aardgascondensaatoverslagstation te komen. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

jGedepute erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


